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ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Arne Henrysson

Protestera! Rädda advent och jul!

Stressad och trött? Det är mycket som skall hinnas med i 
advent. Handla och köp! Betala nästa år! Man kan undra om 
plånboken är fetare, när kalaset skall betalas? Ja, en del 
tvingas till och med låna pengar för att hänga med i den dyra 
julklappskarusellen. Det är dags att dra i nödbromsen! 
Hurdan jul skall du fira i år? Det gäller att välja! Vi behöver 
påminna oss om, att advent i fornkyrkan var en fasteperiod. 
För att rätt kunna fira Jesu födelse förberedde man sig 
genom fasta, precis som påsken föregås av sin fasteperiod. 

En centralgestalt i adventstidens bibeltexter är Johannes 
Döparen. Han förberedde sig också inför Jesu ankomst. Han 
levde spartanskt. På menyn fanns gräshoppor och 
vildhonung. Klädkontot var lågt. Han var klädd i 
kamelhårsmantel. Hans budskap var klart och tydligt till de 
som frågade, hur de skulle förbereda sig för Messias 
ankomst: ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den 
som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma 
sätt” (Luk 3:11ff).

Hur skall vårt advents- och julfirande se ut i år? Jag är säker 
på att vi kommer att få en mer meningsfull jul om vi delade 
med oss mer. Skall vi bestämma oss för att fasta från all 
överdådighet? Vägra stressa! Det bli jul ändå. Och barnen är 
ofta mer villiga att dela med sig än vi vuxna. Mår man inte 
bättre på julafton, om man vet, att man gett mat- och 
klädpaket till den som har det sämre ställt än jag själv? När 
skall vi vakna upp i västvärlden inför tillvarons obalans och 
orättvisor? För resten finns det många i vårt eget samhälle 
som inte har mat för dagen. Kyrkornas hjälpkassa i Gnosjö 
får, inte minst inför våra storhelger, hjälpa behövande. 
På intet sätt vill jag ge dig dåligt samvete - men vi behöver bli 
medvetna om faktiska förhållanden för att vakna ur vår dästa 
materialistiska och ombonade värld. Protestera på ditt sätt! 
Rädda advent och jul!

Låt julen fyllas av det innehåll som den djupast bär bud om - 
givande: Betlehem talar om att 
Gud gav det käraste han hade 
– Jesus Kristus – till oss. “Så 
älskade Gud världen att han 
gav den sin egen Son“ (Joh 
3:16). Han avstod för att vi 
skulle få frälsningens rikedom.
En god och meningsfull jul 
handlar om att ge till andra. 



Jesus sade:    ”Jag är ljuset som har kommit hit i världen 
för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå
Och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
Kring de vaktande herdars hjord,
Rymden ljuder av glädjens ord.
Kristus till jorden är kommen,
Eder är frälsaren född. 

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
Nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Svensk text: Carl Oscar Mannström.
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Min julsång

Under advents- och jultid är det mycket sång och musik i både våra hem och våra kyrkor. 
De flesta av oss har säkert sina favoritsånger som skapar julstämning och som hör ihop 
med våra traditioner. Vilken advents- eller julsång är viktig för dig? Vad är det som gör 
den speciell och vilka minnen och känslor väcker den hos dig?

Det finns många sånger som är speciella i juletid. En som jag tycker 
mycket om och som jag kommer att tänka på är adventssången ”Gå 
Sion din konung att möta… ”. Den sjungs ju framförallt på första advent 
och på något sätt slår den an tonen och blir som en inledning på julen. 
Refrängen ”Var glad…” handlar ju också om att det är en glädjens högtid 
som väntar med Jesu födelse som det centrala. När alla i kyrkan 
stämmer in i den så ryser jag i hela kroppen. Adventstiden är inne och 
julen är i antågande. 

Margareta Magnusson, Gnosjö

Jag tycker mycket om psalm 122 i Psalmer & Sånger ”Dagen är kommen”. 
Den sammanfattar julens budskap bättre än de flesta andra julsånger: Gud 
visar världen sin kärlek, vilken triumferar när Han ikläder sig 
människogestalt då Kristus föds i ett stall i Betlehem. Jag gillar särskilt 
Carolas version, som är otroligt pampig och väcker mycket känslor.
Musik kan ofta bli en bro mellan människor, man känner gemenskap i 
musiken. Psalmen ger även gemenskap med Gud, genom sin enkla och 
kristallklara text

Stefan Frylebäck, Gnosjö

En julsång som är speciell och viktig för mig är ”Stilla natt”. Den har ju 
kommit till på ett annorlunda sätt när mössen hade bitit sönder bälgen i 
orgeln i Oberndorf på julafton 1818 och kantorn och prästen tillsammans 
såg till att ”Stilla natt” blev tonsatt och framförd till gitarrackompanje-
mang. Sedan har jag tydliga barndomsminnen av sången som dyker upp 
när jag hör, spelar eller sjunger den nuförtiden. Som barn lyssnade jag 
varje julaftonsmorgon på radion då Joh. W. Johnsson berättade om Lill-
Pers vandring till Betlehem. Då sjöngs alltid ”Stilla natt” och han önskade 
God Jul med sin milda röst. Jag har en skiva med två av julberättelserna 
som jag varje julaftonsmorgon lyssnar på med tända ljus och morgon-
kaffe.

Birgit Johansson, Gnosjö
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För mig är ”Nu tändas tusen juleljus” en viktig julsång. Varje julaftons 
eftermiddag i mitt föräldrahem i Kvarnabo så läser vi julevangeliet samt 
läser ur Jesaja.
Vi sjunger tillsammans och min pappa ber. Han tackar för året som gått 
och ber för året som ligger framför. Detta sker efter julbordet, innan 
Kalle Anka och julklappsutdelningen, som vi försöker hålla på en låg nivå 
nu när alla i den yngre generationen blivit äldre. 
Vi har traditionen att de barn och syskonbarn som spelar något 
instrument har med sig det och underhåller. Så genom åren har vi haft 
allt från blockflöjt, valthorn, saxofon, gitarr, klarinett med mera.
Min svägerska spelar piano och vi sjunger julsånger tillsammans. Både 
äldre och nyare som barnen lärt sig t ex i skolan. ”Nu tändas tusen 
juleljus” sjungs alltid. Den sjöngs även på julaftnarna förr i Norrebo när 
vi firade jul hos mormor så alla kan alla verser utantill. Ingen julafton 
utan den sången. Den har följt vår familj i flera generationer.

Jag är mycket förtjust i "Gören portarna höga". Om jag inte minns 
fel så är det Gunnar Wennerberg som är tonsättare. Psalmen är 
väldigt pampig samtidigt som den har en härlig rytmisk stuns. 
Den är svängig och högtidlig på samma gång. 

Jag förknippar den starkt med Hyltans missionshus. Att höra den 
framföras där i den lite ålderdomliga miljön var som att besöka en 
annan tid. När jag tänker tillbaka på det nu känns det nästan inte 
som att det är 1980-talet jag minns.

Jag vill inte gärna vara utan ”Förunderligt och märkligt, omöjligt att 
förstå...”. Den texten har jag burit med mig ända sedan jag blev 
tillräckligt gammal för att få gå på Julnattsgudstjänst. Det var 
speciellt att få gå till kyrkan sent på julaftonskvällen, att få sitta där 
omringad av fladdrande ljus. En av de sånger som återkom från år till 
år var just psalm 490 och kören sjöng den fyrstämmigt, a cappella. 
Jag minns att det kändes stämningsfullt att få höra psalmen på det 
sättet, utan ackompanjemang. För några år sedan kom min svåger 
med ett jazzarrangemang av just den psalmen. Jag kände hur 
mycket jag verkligen tyckte om den och särskilt dess text om en 
anspråkslös Gud som träder in i vår värld utan krav på något 
storslaget mottagande: ”fursten i Guds rike...får bli en hemlös like sin 
första natt på jord”. Sista versen slutar med en stillsam vädjan: ”ack, 
giv mig jul med dig”.

Karin Malmsten, Åminne, 
Värnamo

Oscar Svenningsson, Falköping

Hanna Törefors, Hästhult, Gnosjö



9 söndag 10.00 Andra advent

GUDSTJÄNST MED NATTVARD OCH
BARNVÄLSIGNELSE
Arne Henrysson och Sten-Egons Kapell.
Församlingsoffer.

NOVEMBER

30 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Sång av Betelkyrkans seniorer från
Vaggeryd. 
Utdelning av Dagens lösen.

JULBORD 
Bokning tel. 928 70,
070-609 28 70 
eller på lista i foajén. Behållningen går
till vårt missionsarbete.

23 söndag 10.00 Fjärde advent

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR-
SAMLING KRING 
JULKRUBBAN
Arne Henrysson.
Sång av barn.

28 fredag - 1 tisdag  
NYÅRSLÄGER på Gullbrannagården.

16 söndag 10.00 Tredje advent

CAFÉGUDSTJÄNST FÖR  ALLA 
ÅLDRAR  MED BARNVÄLSIGNELSE
Söndagsskolans julfest.

UV-SCOUTS OFFENTLIGA LUCIAFEST

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

6 trettondag jul 10.00 
GUDSTJÄNST MED JULENS SÅNGER.
Sara Linnarsson. Nattvard. 
Församlingsoffer

30 Söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Sång Lina Johansson
och Sara Nyström.

JANUARI

8 tisdag - 12 lördag  
EKUMENISKA 
BÖNEVECKAN
i Missionskyrkan.
Tema: Livet - en vandring.
Tisdag  10.00 
Vandra under samtal. Kaffe.
Onsdag 19.00
Vandra med kristi brutna kropp
Torsdag 10.00
Vandra mot frihet. Kaffe.
Torsdag 19.00
Vandra bortom gränser
Fredag 19.00
Vandra mot försoning - korset
Lördag 19.00
Vandra under jubel
ANDRUM MED TAIZESÅNGER OCH
NATTVARD
  
 

VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

10 måndag 18.00 

DECEMBER

24 julafton 23.00

JULNATTSGUDSTJÄNST
Gemensam med Pingstförsamlingen.
Arne Henrysson. Gnosjö Brass. 
Jakobs Fyra. Kollekt till nödlidande.
Glögg och pepparkakor.

7 fredag 19.00

25 juldagen 
  9.00 JULGUDSTJÄNST på Bäckgården.
10.00 JULGUDSTJÄNST på Rosendal.
Sånggrupp och Arne Henrysson.

2 söndag 10.00 Första advent

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR 
Arne Henrysson och Resonans.
15.00-18.00 JULSKYLTNINGSKAFFE
med sång och musik. Bokbord.
18.00 KRÖNING AV LIONS LUCIA
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6 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

8 lördag 18.00
JULKONSERT 
Jingles Bells 
KULLTORPS-
KÖREN

14 fredag 19.00
UNGDOMARNAS JULFEST

28 fredag 18.00  
JULFEST FÖR ALLA ÅLDRAR
Tag med en 10 kr-julklapp
Anmälan på lista i foajén eller 
tel 070-609 28 70.

16 söndag 16.00 
GUDSTJÄNST i 
Hyltans Missionshus
Vi överlämnar Missions-
huset till de nya ägarna. 
Minnen och framtidsvisioner. 
Björn Printz och Arne Henrysson. 
Sång Stig Svenningsson. Tackoffer.

31 nyårsafton 17.00
EKUMENISK NYÅRSBÖN 
i Gnosjö Kyrka. Arne Henrysson, Ulf
Sanned. Sång Monica Aronsson.

13 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. Lovsångsteam.

17 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

25 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan
Minns du sången från skola och bönehus?
Sånggruppen An-toner, Myresjö. 

20 söndag 10.00 Bibelns Dag

MISSIONSGUDSTJÄNST 
Lisbeth Fritzell, Papua Nya Guinea.
Resonans. 
Offer till missionärsunderhållet.
14.00 ANDAKT PÅ BÄCKGÅRDEN
15.00 ANDAKT PÅ ROSENDAL

12 onsdag 19.00
FOCUS - 2 Tessalonikerbrevet kap 3 

23 onsdag 19.00
FOCUS - Jeremia kap 1



5 onsdag 19.00  
BIBEL - BÖN i Betel

JANUARI

16 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson.

VI SJUNGER IN JULEN i Betel
Barbro Bergström. 
Sång Monica Aronsson. Adventskaffe.
 

16 söndag 16.00  

1 fredag 18.00  
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE  

FEBRUARI

13 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel
 
  

MARS

3 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Resonans.
Församlingsoffer.

30 fredag 19.00
INFÖR ADVENT I ORD OCH TON
Bereden väg för Herran 
Sten-Egons Kapell. Arne Henrysson. 
Adventskaffe. Bokbord. SPF inbjudna.  

DECEMBER

...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

NOVEMBER

ALPHA - KURS

Välkommen till ny ekumenisk 
alpha-kurs. 10 tisdagskvällar under 
vintern och våren. 
Plats: Församlingshemmet. 
Pris: 400 kr.
Start onsdagen 22 jan. kl 18.30. 
Prova-på-kväll, då du kan komma och 
se om alpha skulle vara något för digl 
En alpha-kväll ser ut så här:
Vi äter tillsammans - lyssnar på ett 
föredrag - dricker kaffe - samtalar 
om livsfrågor och kvällens ämne.
Samlingen avslutas kl 21.00. 
Bland ämnena finns:
”Den kristna tron - tråkig, osann, 
irrelevant?” ”Vem är Jesus?” 
”Varför skall jag läsa bibeln och be?”
”Hur leder Gud oss?” ” Helar Gud 
idag?” ”Vad skall vi ha kyrkan till?”
I kursen ingår också en alphadag (lörd). 
Info och anmälan: 
Arne Henrysson 070-609 28 70
före onsdagen 15 januari. 
Men du kan också anmäla dig vid 
prova-på-kvällen 22 januari.
Arr: Gnosjö ekumeniska råd och Bilda. 

31 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

FEBRUARI

3 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  FÖR 
ALLA ÅLDRAR
Clownen Molly - 
Malin Kindvall.
Ung Ton. Kollekt till SAM.
17.00 ÅRSMÖTE GNOSJÖ SAU

DAGLEDIGTRÄFF 
Curt Ankarberg med vänner från 
Jönköping.

22 fredag 15.00 

17 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Sven-Gunnar Hartvigson. Lovsångsteam.

10 söndag 10.00
GUDSTJÄNST  
Arne Henrysson. Sång Ingvor Claesson.

24 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
 Arne Henrysson. Lovsångsteam.  

6 onsdag 19.00
FOCUS - Jeremia kap 3 och 10

1 fredag 19.00 
VÄRLDSBÖNDAGEN i Svenska kyrkan 

Livets stora frågor gör sig 
påminda allt som oftast. 
Många undrar idag vad 
kristen tro egentligen står 
för och om den har något  att ge...

77

14 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

20 onsdag 19.00
FOCUS - Jeremia kap 18

TID FÖR KÄRLEKEN! 
Pia och Anders Gell, Huskvarna.
Middag. Anmälan 070-609 28 70 
eller på lista i foajén.

23 lördag 15.00 

2 lördag 19.00 
LOL - UNGDOMSMÖTE
Jenny Berggren och 
lovsångsteam. 

6 onsdag 19.00
FOCUS - Jeremia kap 31

9 lördag 
ÄNTLIGEN BORTA
(Biljetter sålda på missionsauktionen).

10 lördag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Gnosjö Brass Band.

GUDSTJÄNST i Betel
Lasse  Andersson, Nävekvarn. 

13 söndag 18.00  

GUDSTJÄNST 
Barbro Bergström och Arne Henrysson.
Sång Henrik Johansson. 

24 söndag 18.00  

28 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

27 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST - OFFERHÖGTID 
Carina Winberg. 
Sång Margareta Sigblad.
Offer till SAM.   

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket !

26 lördag 16.00
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
MED NATTVARD
Förhandlingar, val, aktuella frågor.
Församlingsoffer. Servering. 

27 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID
OCH SÖNDAGSSKOLSTART
Förbön för nyvalda. 
Arne Henrysson och Alfred Ullemark. 
Gnosjö Brass Band. Församlingsoffer.

Medarr:

Medarr:
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Torsdagar drop in fr  9.30  SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans. 
Ingång på baksidan av kyrkan i sporthallen (mot TeHås).

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

Välkommen till våra...

Vi bygger för framtiden...

Onsdagar 14.00-16.00 
 

BARNTIMMAR 4-6 år
Vi sjunger, leker och fikar tillsammans. 
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Söndagar 10.00 
Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på ett 
begripligt sätt. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans. 
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Måndagar 17.00 / efter särskilt schema  UNG TON från 7 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Torsdagar udda veckor 19.00 KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Tisdagar 19.00

Kontakt: Alfred Ullemark tel. 070-689 28 70

Kontakt: Johanna Magnusson tel. 917 17 och Emma Wallesjö tel. 919 60

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Måndagar 18.00  

Måndagar 18.00   

Måndagar 18.00  

Kontakt: Jennie Liljendahl tel. 66 90 47 och Louise Sylvan tel. 941 41 
   

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

KONFIRMANDGRUPP
Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan frikyrkorna i Gnosjö.

Fredagar 19.00  TONÅR från 13 år
”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt mm. Nyårs- och sommarläger.
Kontakt: Fredrik Stenström tel. 070-242 34 22

UV-SCOUT 
I UV-scout lär vi oss att respektera oss själva och varandra, naturen,
miljön och samhället. Vi lär oss scouting (friluftsliv, djur, natur, eldar, 
knopar, sjukvård etc), bibelkunskap och om allmänna samhälls-
frågor och har många roliga kvällar med lek och ståhej. Scoutläger.
Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-574 60 39 

Onsdagar 15.45 

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS 
Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombon och tuba.

Tisdagar 17.45  

KORNETTSKOLA för nybörjare

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   
Vi lär oss spela kornett.

Tisdagar 17.45

För mer information kolla in vår hemsida: 
www.gnosjomissionskyrkan.org 

eller ring Arne 070-609 28 70, Alfred 070-689 2870

Tonår

Tonår är verkligen en plats för allt. 
Där blandas skratt och allvar. Allt 
från matkrig till bibelstudium. 
Tonår är för dem mellan 13 och 20 år 
och vill träffa massa andra och helt 
enkelt ha kul. Vi träffas varje fredag 
och hittar på en massa olika slags 
aktiviteter.
Det kan var en grupp med tonåringar 
mellan 20 och 40 stycken. 
Men vi avslutar alltid med andakt, där 
det är lovsång, bön och samtal. 

Några av de aktiviteter vi har gjort är:
Jetski och vattenskidor. 
So you think you can sing?
Cafékväll.
Frågelåda.
Foodwars.
How to treat a Woman/Man.

Är du intresserad så dyk ner till 
Missionskyrkan kl 19:00 på Fredag. 

Välkommen! 

En plats för allt
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Den välkända julsången ”Stilla natt” har en 
intressant historia. Här följer berättelsen om 
tillkomsten samt om ett tillfälle där sången plötsligt 
blir startpunkten för något märkligt.

På julaftonen 1818 gick kantor Franz Xaver Gruber till 
S:t Nicolaikyrkan i Oberndorf för att inspektera orgeln 
inför nattens midnattsmässa. Han upptäckte då till sin 
stora förskräckelse att möss gnagt orgeln obrukbar. För 
att hitta en lösning gick han till sin vän, hjälpprästen 
Josef Mohr. Denne hade en dikt liggande i sina 
gömmor som han menade kunde komma till 
användning i det krisläge som uppstått. Tillsammans 
kom de överens om att en passande melodi med två 
solostämmor, kör och gitarrackompanjemang skulle 
kunna lösa situationen. Diktens inledningsstrofer löd: 
"Stille Nact! Heilige Nacht! Alles schläft, einsam 
wacht". Under julaftonens eftermiddag komponerade 
Gruber en melodi för gitarr till texten. Enligt legenden 
ska detta ha skett med kyrkdörren öppen. De båda 
vännerna prövade därefter melodin, Gruber sjöng bas-
stämman och Mohr sjöng tenorstämman. När klockan 
slog sex var kyrkan redan full med folk som smugit sig 
in för att lyssna. "Stilla natt" på gitarr vid midnatt blev 
en succé och byborna lärde sig snabbt sången. En 
orgelbyggare kom senare till byn för att reparera 
orgeln. Han tog med sig sången till sin hemby 
Zillerthal och hans fyra skönsjungande barn spred den 
vidare. Idag, snart 200 år senare, finns "Stilla natt" på 
280 språk och dialekter världen över.

”Stilla natt” inledde julfreden 1914. Men eftersom inga 
officiella källor berättade om vapenvilan julen 1914 
skrevs den aldrig in i historieböckerna. Det var först 
senare under 1900-talet som berättelserna kunde 
styrkas. Under första världskrigets första jul bredde 
förbrödringen ut sig mellan tyskar och engelsmän i 
skyttegravarna.

Kvällen den 23 december 1914 sken fullmånen från klar 
himmel över Flandern. Marken lystes upp som av 
strålkastare. Varje rörelse märktes men i stort sett all 
verksamhet låg nere. Ingen vågade sig upp utan tryckte i 
skydd så långt ner som möjligt i skyttegravarna.
Efter fem månader var soldaterna trötta på kriget. De hade 
hoppats att vara hemma till jul då de skulle hyllas som 
segrare. Kriget hade redan skördat tiotusentals offer. 
Skyttegravarna var fyllda med lera och dy. På båda sidor 
fanns utmattade, våta och frusna soldater.
Då hörs en ensam tysk röst sjunga ”Stilla natt, heliga natt”. 
Andra stämmer in. Från den ena skyttegraven till nästa och 
från hela den långa mörka linjen av skyttegravar hör man 
ett ”Allt är frid”.” Det skulle helt klart kunna uppfattas som 
en cynisk kommentar till männens situation. Men det är det 
inte. Tusentals tyska röster stämmer in och fortsätter med 
”Det är en ros utsprungen”. Från motsatta sidan kommer 
applåder och rop och tyskarna svarar ”Merry Christmas, 
Englishmen” och det än mer viktiga ”We not shoot, you not 
shoot!” Ett stearinljus tänds på kanten av skyttegraven och 
snart glimmar små lågor längs hela fronten. 
I den kalla vindstilla natten dyker julgranar med tända ljus 
upp på det tyska skyttegravskrönet. Soldater på båda sidor 
reser sig ur leran. Obeväpnade klättrar de upp i 
ingenmansland och byter julgåvor, cigaretter och konserver 
med varandra. Medan de högre befälen hjälplöst tvingas se 
på och generalerna protesterar, utvecklas vänskapen 
mellan de meniga soldaterna. De begraver sina döda 
kamrater, sjunger julsånger och spelar sedan också fotboll i 
månskenet. Det är verkligen en underbar natt.

(Filmtips: I ”Fiendeland” från 2005 skildras vapenvilan 

under juldagarna 1914).

Källor: 

Psalm & sånglexikon av Oscar Lövgren

www.sydsvenskan.se/malmo/stilla-natt-ett-hastverk-pa-nagra-

eftermiddagstimmar

Stilla natt: När vapnen tystnade julen 1914 av Stanley Weintraub

www.svd.se/kultur/understrecket/befalen-stod-maktlosa-infor-

julfreden-1914_381050.svd

Stilla natt, heliga natt
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"Behandla inte människor som strumpor - gallra 
inte bort de udda." Ja, så formulerar sig Jonas 
Helgesson i sin tredje bok, en presentbok full av 
kortkorta visdomsord som han har spridit runt sig 
de senaste åren. Johan Hesselstrand illustrerar. 
En perfekt present till alla - normala och onormala!

En våldtäkt. Ett offer. En gärningsman. Hon vet 
vad hon såg. Han vet att han är oskyldig. Ett 
decennium senare visar ett DNA-test att fel man 
har dömts. Plötsligt har tragedin två offer. 
Finns det förlåtelse och försoning?

Julklappstips!
Dessa böcker och CD-skivor finns 
att köpa på Missionskyrkans bokbord

Följ med på en halsbrytande resa från 
galenskap och ungdomlig frenesi, ner i djupt 
och livshotande missbruk, och sedan vägen 
upp och ut igen. Marcus Birro berättar 
skoningslöst uppriktigt om de senaste tjugo 
åren av sitt liv.

Släng alla kartor

Författare: Marcus Birro

Etiketter ska man sätta på,
julklappar inte på människor

Författare: Jonas Helgesson

Nummer fem från vänster

Författare: Jennifer Thomson-Cannino, Ronald
Cotton och Erin Torneo

Akuten är en perfekt läsning för dig som 

gillar House, Cityakuten och Grey´s 

Anatomy. Ett realistiskt sjukhusdrama med 

hjärta… 

Akuten

Författare: Candace Calvert

Varm och nära mässa innehållande tolv sånger 
varav sju helt nyskrivna!

En härlig instrumental julskiva med Mats Bergström, 
gitarr och Georg Riedel, kontrabas.

Bengt Johansson: Gå djupare

Samuel Ljungbladh & Ole Börud:
Someday at Christmas

För första gången finns nu Niklas Hallmans 
bästa sånger samlade på en skiva - Ett 
Mästerverk med 14 sånger. Niklas Hallmans 
sånger älskas av både stora och små. Även om 
han har ett speciellt hjärta för barnen så är hans 
”best of cd” en skiva för alla generationer.

Mats Bergström och Georg Riedel: 
Julsånger utan ord

Här finns klassiker som ”O come all Ye faithful”, 
"Silent night" och "Away in a manger" men också 
nyare material. Skivan är som ett enda halleluja- 
moment av soul, rhythm & blues, pop och gospel!

Niklas Hallman: Ett Mästerverk
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BILDGALLERIET

GF@home 10 nov med 300 deltagare och 7 olika band

Missionsauktion i Hyltans missionshus 9 nov

Missionsauktion i missionskyrkan 17 nov

Loney Dear - Emil Svanängen Henrik Svensson, Anton Fransson, William Landin Simon & Jonas - band

UV-scouts 70-års jubileum 28 okt

Fem kårchefer samlade, från vänster:
Lars-Åke Magnusson, Matts Leander, David 
Green, Klas-Göran Park, Niclas Blomgren.

Lars-Ove Johansson



VINTERkryss 2012

NÄr du lyckats lösa krysset kan du skicka in din lösning 
senast 15 januari till:
Missionskyrkan, JÄrnvÄgsgatan 26, 33530 gnosjö.
då kan du vinna eTT av tre fina bokpris. lycka till!

namn:............................................adress:............................................................


